Alles gurgelt

Ve Vídni nyní platí: Alles gurgelt! Otestuj se také! Bojuj proti viru!
Vyzvedni si zdarma PCR-Gurgeltest (PCR-kloktací test)
Pravidelné testování poskytuje jistotu.
Díky pravidelnému testování mohou být na COVID-19 pozitivně testované osoby
prostřednictvím karantény včas izolovány. Tímto způsobem chráníme sebe i naše okolí.
Testovací sady „Alles gurgelt“ jsou k vyzvednutí po předložení Barcode (čárového kódu) na
všech pobočkách drogerie BIPA ve Vídni. Testuj se pravidelně!
Test se provádí kloktáním nebo vypláchnutím úst.
Provedené PCR-Gurgeltest (PCR-kloktací testy) můžeš odevzdat denně v každé REWEpobočce ve Vídni (Billa, Billa Plus, BIPA, Penny, čerpací stanice BP-Merkur Inside, Jet-Billa Stop
& Shop a SHELL-Billa Unterwegs). Pokud je test odevzdán před 9 hodinou, obdržíš výsledek
testu v průběhu následujících 24 hodin na registrovanou e-mailovou adresu.
Pokud je výsledek testu negativní, můžeš se tímto prokázat například při návštěvě
kadeřnictví a v budoucnu také v dalších, znovu otevřených provozovnách.
Jak se testovat
Rychle a bezpečně
Registruj se a získej Barcode (čárový kód). Tento kód opravňuje každého k vyzvednutí
maximálně 4 testovacích sad a to v každé pobočce drogerie BIPA.
Jednoduše a spolehlivě
Stadt Wien – Integration und Diversität
Friedrich-Schmidt-Platz 3, 1080 Wien
Telefon: +43 1 4000-81510
post@ma17.wien.gv.at

Při testování postupuj dle návodu, který je součástí testovacího setu. Zadáním testovacího čísla
se přihlásíš do webové aplikace lead-horizon.org/public. Po úspěšné registraci obdržíš osobní
Barcode (čárový kód), který slouží k dalšímu vyzvedávání testovacích sad. Následuj pokyny
aplikace a proveď test. Odevzdej PCR-Gurgeltest (PCR-kloktací test) v jakékoli REWE-pobočce
ve Vídni (Billa, Billa Plus, BIPA, Penny, čerpací stanice BP-Merkur Inside, Jet-Billa Stop & Shop
a SHELL-Billa Unterwegs). Pokud je test odevzdán před 9 hodinou, obdržíš výsledek testu v
průběhu následujících 24 hodin na registrovanou e-mailovou adresu. Nejbližší místo, kde
můžeš test odevzdat, nalezneš na mapě.
Výsledky testů jsou vždy k dispozici

Výsledek provedeného testu si můžeš na svém klientském kontu kdykoli znovu prohlédnout a
to prostřednictvím webové aplikace lead-horizon.org/public. Laboratorní zpráva (pouze po
předchozím souhlasu s videopřenosem v průběhu testu) s negativním výsledkem, tě opravňuje
například k návštěvě kadeřnictví, v budoucnu k návštěvě dalších znovu otevřených
provozoven a slouží také jako doklad umožňující přechod hranic.
Jetzt teilnehmen! (Chci se zúčastnit testu!)

